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Відповідь—- -■
ударна праця
знімках:
нова
скла
дальна діль
ниця четвер
того корпусу
заводу трак
торних гідроаг р е г атів; молодий
шліфува л ьник четвер
того
цеху
Юрій
ГЛАВАДСЬК И й,
котрий
ви
робничу нор
му виконує
на 120-130
процентіз.

Фото
В. ГРИБА.

*

Згідно
з накресленням заслуга
молодих вироб
XXVI з’їзду КПРС у нашій ничників. А їх тут —біль
області розроблено
три шість.
регіональні
комплексноМолодь, яка працює в
цільові програми на 1981 новому корпусі, — спеціа
—1985 роки: машинобуду лісти високого класу. Тож
вання, праця,
агрокомп тільки їм під силу експлуа
лекс.
тувати такі складні меха
Мета програми «Маши- нізми, які доводилось ос
нобудування» — забезпе- воювати одночасно з бу
чечня сучасною доскона- дівництвом. Нова автома
лішою технікою сільського тика, прогресивні техноло
гічні процеси, конвейєри...
господарства.
Чималий
Все це дало
можливість
внесок у цю важливу спра
ву робить колектив Кіро значно підвищити продук
воградського заводу трак тивність праці робітникіз,
до
мінімуму скоротити
торних гідроагрегатів.
ручну роботу,
поліпшити
...Цей репортаж ми ве
демо з нового, четвертого, якість продукції. До речі,
корпусу. Його
виробничі вже сьогодні більше поло
потужності освоєно раніше вини насосів, якими комп

строку. В цьо*лу

чимала

лектуються
трактори
Т-150К
Харківського ви
робництва, йде замовни
кам
з позначкою вищої

категорії. Гідравліка з Кі
ровограда нині експорту
ється в 32 країни світу.
Простора
складальна
дільниця, зосереджені об
личчя
робітників, чіткий,
розмірений рух конвейєра,
різнокольорові
зблиски
лампочок на пультах авто
матичних верстатів. Тут по
чато випуск гідростатичних
трансмісій для комплекту
вання
зернозбиоальних
■комбайнів. Заради цього й
будувалися нозі виробничі
потужності, на яких щоро
ку
виготовлятиметься 23
тисячі одиниць нової про
дукції, розробленої та ос
воєної вперше
в Радян
ському Союзі саме на цьо
му підприємстві. Гідроста
тичні трансмісії
в кілька
раз підвищать продуктив
ність комбайнів, попіпшать
умови праці хліборобів.

л-

. ЖЕВАНІВСЬКИЙ.

. ..
60-РІЧЧЮ СРСР
60 УДАРНИХ
ТИЖНІВ

Метаєдиний наряд
Тиждень
ударної вахти,
присвячений
радянським
металургам, бригада форму
вальників цеху сірого чаву
ну Олексія Шила із заводу
«Червона зірка»
завершує
успішно. На
трудовому ка
лендарі цього комсомольсь
ко-молодіжного
колективу
нині вже травень, а брига
дир працює в рахунок червНЯКМК комуністичної праці
впевнено долає намічені ру
бежі. Щоденні завдання мо
лоді виробничники викону
ють на 140 — 150 процентів,
трудовий ритм бригаді зада
ють формувальники
ОленС^НДР Мельник, Іван Пархом.

В. МИКОЛАЄНКО.

ПРАВИЛЬНИЙ НАПРЯМ
Минулий рік
був для вкпУс_к продукції, підвищи
комсомольців і неспілко- лась її якість.
вої молоді Вільшанського
Робітники
ковбасного
харчокомбінату нелегким. цеху комсомольці м. Стан
Заплановану
перебудов/ кова,
Н.
Шкуратовська,
цехів з ряду причин пере В. Степаноь уже виконали
несли на деякий час, і тоді плани двох місяців друго
на
комбінаті
вирішили го року одинадцятої п’я
здійснити переобладнання тирічки. Нині
цей колек
своїми силами. Молоді ви тив, очолюваний М. Дігтяробничники
з готовністю ренком, нарощує
темпи
підтримали
цю пропози робіт.
цію. І хоча було
важко
Продуктивно трудяться
давати план і разом з тим й дівчата з цеху безалко
вести перебудову, але річ гольних напоїв К. Смирноне заздання колектив ви ва, Л. Буртск, Т. Мурашко,
конав. Активна участь кож Г. Коблик. Вони
посіли
ного дала вагомі резуль перше місце в соціалістич
тати. Помітно
збільшився ному змаганні робітників

цехів
харчокомбінату.
Друге місце вибороли пе
карі Н. Ніколаєнко, О. Малоок.
Ставши на ударну трудо
ву вахту,
присвячену на
ступному XIX з’їздові ком
сомолу, молоді виробнич
ники дали
слово план
трьох місяців завершити
достроково. Підсумки ро
боти першої декади січня
показали — робітники ви
брали правильний напрям.

Н. САВЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Постанова ЦК КПРС. і Ради Міністрів СРСР «Про
додаткові заходи по підготовці і проведенню весни*
них польових робіт у 1982році» знайшла схвальний відгук у серцях молодих хліборобів області. їхня
відповідь на постійну турботу партії та уряду про
дальший розвиток сільського господарства — само
віддана, високопродуктивна праця. Зрозуміло, обсяг
робіт до початку сівби належить виконати великий:
закінчити ремонт техніки, очистити насіння, заготови
ти добрива, провадити снігозатримання, доглянути за
посівами озимих.
Пропонуємо вашій увазі повідомлення про ударну
вахту молодих трудівників села.

У комплексі
У колгоспі «Іскра» Гайворонського району є доб
ра традиція — грунтовно
готуватися до найголовні
ших сільськогосподарських
кампаній. ІІс порушили її
трудівники господарства н
пішішнього року. Вони вже
поставили на лінійку готов
ності
всі плуги, борони,
культиватори, бурякові сі
валки та картопляні сад
жалки, закінчують ремонт
'тракторів і сівалок. Успіш
ній роботі механізаторів
значною мірою сприяє доб
ре організоване соціаліс

На трасах
родючості
Застрільником багаїьох
добрих починань назива
ють у колгоспі імені Ватутіна комсомольсько-моло
діжний колектив трактор
ної бригади № 1 І не ви
падково. Молоді механіза
тори. очолювані Миколою
Смичепком і
Леонідом
Костиком.
кілька років
підряд
виборювали пер
шість
у соціалістичному
змаганні серед колективів
тракторних бригад госпо
дарства. КМК здобув пра
во називатися колективом
імені 60-річчя ВЛКСМ. Го
туючи гідні трудові дарун
ки
наступним
з'їздам
ВЛКСМ і комсомолу Ук
раїни. 60-річчю утворення
СРСР, КМК
виступив у
господарстві з ініціативою
— відремонтувати ' всю
сільськогосподарську тех
ніку, закріплену за брига
дою. до дня відкриття з’їз
ду ІКСМ України, швид
ко і на високому агротех-

тичне змагання. Перемож
цями його за декаду не раз
виходили
комсомольці
Юрій Бондар,
Валерій
Усенко і Леонід Босий. Іні
ціативну групу по прове
дению трудового суперниц
тва очолюють
теж члени
ВЛКСМ — заступник го
лови правління
колгоспу
по роботі з молоддю Гри
горій Матявієнко і голов
ний інженер господарства.
Юрій Пилипенко.

В. пилипишин.
Гзйворонський район.

нічпому рівні провести вес
няну сівбу.
Доведено до посівних
кондицій насіння, котрим
комсомольці засіватимуть
ниву.
.Але добре підготуватися
до весни
—- це не (тільки
бездоганно
- полагодити
сільськогосподарську. тех
ніку. запасти необхідну
кількість висококондиційного насіння для ярого кли
ну. Не менш важливо по
дбати і про заготівлю ор
ганічної поживи. У комсо
мольсько-молодіжному ко
лективі успішно розв’язу
ють і цю проблему. Рішен
ням ради бригади створено
механізовану ланку по
транспортуванню органіки.
Члени лапки Віктор Ухань,
Павло Щербина і Володи
мир Зайченко
працюють
оперативно,
злагоджено,
щодня перевиконують нор
ми виробітку. В тому, що
колгосп з початку чотирнмісячиика
по вивезенню
органічних добрив відпра
вив на поля понад 15000
тонн поживи, велика і їх*1
ня заслуга.
М. ПОЛІЩУК.
Кіровоградський район.

КОНЧИНА М. А. СУСЛОВА
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Рад*
СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким сумом сповісти
ли, що 25 січня 1982 р. на 80-му році життя, після нетри
валої тяжкої хвороби помер визначний діяч Комуністич
ної партії, радянської держави і міжнародного кому
ністичного руху член Политбюро
ЦК КПРС, Секретар
ЦК КПРС, депутат
Верховної Ради СРСР, двічі Герой
Соціалістичної Праці СУСЛОВ Михайло Андрійович.
Для організації похорону М. А. Суслова утворено уря
дову комісію. Постановлено поховати М. А. Суслова нз
Красній площі.
(ТАРС1.
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,,Молодим комунар“
ШКОЛА КОМСОРГА8

Як вивільнити
час для
безпосередньої організа
торської і політичної ро
боти з молоддю,
добре
знати стан справ у комсо
мольських
організаціях,
подавати їм практичну до
помогу?

Соціологічне досліджен
ня, проведене
Науководослідним центром Вищої
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
школи
при ЦК ВЛКСМ серед пра
цівників райкомів, показа
ло, що найбільше часу за
бирає підготовка докумен
тів.
Наскільки це
типово,
підтвердив
хронометраж
тижня одного з райкомів
комсомолу Москви, Д1ОХ
міськкомів
Підмосков’я,
деяких райкомів Стазрополля.
Природно, аналіз діяль
ності первинних організа
цій, узагальнення досвіду
їхньої роботи
неминуче
знаходять і знаходитимуть
своє відображення в доку
ментах
(рішеннях бюро,
пленумів,
перспективних
планах і програмах тощо),
і їх підготовка буде зв'я-

ККД РОБОЧОГО ДНЯ
зана із значними затрата
ми часу і зусиль працівни
ків. Але ці
затрати часу
можна скоротити. Цьому
сприяли б упорядкування
інформаційних запитів’як
«згори», так і «знизу», уні
фікація
і стандартизація
документів, удосконалення
навчальних
програм апа
ратного навчання.

Друге місце по часових
затратах займає
участь
комсомольських керівни
ків у різного роду нарадах
і засіданнях. 75 процентів
з опитаних секретарів рай
комів, 47 процентів секре
тарів комітетів комсомолу,
42,6 процента інших кате
горій комсомольських кад
рів витрачають на наради
в середньому 1,5—2 годи
ни щодня.
Безсумнівно, наради, за
сідання —
ефективний
спосіб залучення
комсо
мольських
активістів до

товке 'документів і участь
секретаря на цей вид на у нарадах і засіданнях. Чи
вантаження зв язане з пе виправданий такий розпо
рерозподілом -ооов язкіз діл часу в умовах роботи
представництва. Аналіз про районного комітету комсо
казав, що не було потреби
молу?
з кожного питання викли
Поле діяльності комсо
кати тільки перших осіб. У
молу, вчить нас
партія, в
даному разі
йдеться не
заводських цехах,
у кол
Але чи всі
наради такі
про скорочення кількості
необхідні? У першого сек
госпах, радгоспах, у шко
нарад (що від райкому не
лах і клубах, у гуртожитках
ретаря
найбільший обсяг
залежить), а про розумне
нарад припав на участь у
і на спортивних майданчи
їх зменшення для кон
БИКЛИ.ЮМ кретної категорії працівни ках, на вулицях і дворах—
засіданнях за
органів ків — перших секретарів. там, де молодь, у гущі мо
вищестоящих
Значна Подібні приклади можна лоді.
(52,3 процента),
Разом з тим досліджен
частина перших секретарів було б продовжити.
ня показують, що на пер
протягом тижня не мала
І такий момент. Незва
взагалі вільного від нарад жаючи на зрослі технічні винні організації у праців
випадає
робочого дня. Тим часом можливості,
райкому
матеріали, ників
частини
других секретарів, завор проекти постанов, як пра менше
десятої
гів жодного разу не ви вило, заздалегідь не дру робочого дня.
Понад 60 процентів опи
кликали в цей період ви куються, не розсилаються,
щестоящі комітети комсо а оголошуються в ході за таних працівників буває в
молу, і в основному вони сідань, що негативно по організаціях один і менше
були організаторами різ значається на їх результа одного разу на тиждень.
ник нарад усередині апа тах і, звичайно,
забирає Чи влаштозує їх таке ста
рату.
новище? Ні — це відповідь
багато часу.
більшості.
Таким чином, більше по абсолютної
Як неважко помітити, ви
вільнення часу у першого ловини дня займає підго- Проблема в тому, як об
справ районної організа
ції. Вони
прискорюють
процес передачі інформа
ції, прийняття рішень, під
вищують індивідуальну й
колективну
відповідаль
ність за їх виконання.

1.ОГО веселого сонячно
го ранку я їхав на ри
боловлю в сусіднє село
Осптпу. Обабіч дороги дрі
мав і снив великий яблу
невий сад, зеленіли рядки
буряків, справа — буяли
пшениці.
На невеличкому підви
щенні дорога круто завер
тає ліворуч, потім право
руч і далі біжпть униз до
гайка, за яким у глибокій
ярузі синіє ставок.
У кожного рибалки є
свої улюблені місця: є во
ни й у мене. Он там, за
розлогою грушею-дичкою,
за молодими
осокорами,
де жили Золотарспки...
Звідти, з-за осокорів, і
вийшло двоє хлопчиків.
Один, певно, другокласник,
другий років на три стар
ший. Вони вели на повідку
цуцика. Завернули до ліс
ка. Подумалось: мабуть,
шукачі пригод зі своїм чо
тириногим другом.
Розмотую вудочки.
І
тільки тепер помічаю хлоп
чину, що сидить за кущи
ком рогозу.
Питаю малого рибалку,
як і годиться в таких ви
падках:
— Клює?
— Не дуже. А у вас не
має маленького гачка?
— Гіди, дам... То не твої
друзі пішли з собакою?
— Мої.
— Куди ж вони просту
ють? Слідопити?
— Та... повели вбивати
свого Шарика.
— Що, що? Вбивати?!
— Він півника задавив,
і їхній батько наказав його
вбити...
З жахом уявляю, як це
сталося. Он той лісок за
півкілометра, за пагорбом.
Там, на галявині, зелена,
соковита
трава, квіти.
Хлопчаки прив’язали соба
ку до ясеня і почали... би
ти палицями...
Насправді було ще жах
ливіше. Хлопці повернули
ся самі і присіли біля пас
на траві. Мій сусіда, ма
ленький рибалка, спитав:
— Капець Шарикові?
— Ага! Прив’язали до
дерева. Петько спочатку
йому ноги дрючком пере
бив. Шарик скавучав. От
смішно було! Ну, а потім
добили... '
Перебили ноги... Скаву
чав... Сміялись... Яка ду
шевна глухота! І це зро
били хлопчаки, що гралися
з песиком, котрих він
стрічаз біля
воріт після
уроків. /\ хай би хто спро
бував зачепити їх!...
... Того ж року знайома
вчителька, відвідуючи сво-

Т

ОБ’ЄДНАЛО
СЛОВО
У нашому класі є літера
турний гурток «Струмок».
На його засіданнях ми
знайомимося з творчістю
сучасних‘постів і письмен
ників, оволодіваємо секретами художньої майстер
ності, обговорюємо свої
перші проби пера. Кращі
вміщуємо в
вірші, етюди
альманасі
рукописному
«ІОііі
початківці». Наші
твори друкують також па
сторінках районної газети.
Веде літературний гур
ток учителька Ольга Іва
нівна Чирук. Вона завжди
радить нам, як писати, до
помагає знайти ціиаву те
му. Коли Ольга Іванівна
говорить про вади віршів,
то робить цс дуже тактов
но, так, що нікому не бу
ває боляче й соромно.
Ще під час літніх кані
кул усі ми їздили разом з
колгоспною
художньою
агітбригадою на ферми, в
тракторні бригади. А ми
нулої осені літгуртківці
нашого класу, збираючись,
читали вірші про пращо і
рідний край,
про хлібні
ниви і славних наших тру
дарів.
У січні ми знову побува
ли в гостях у тваринників
колгоспу. Літературний ве
чір називався так: «Ми
працю славимо, що в твор
чість перейшла».
Початкуючі поети чита
ли тут свої вірші про ма
терів і старших сссгео, про
односельчан,
котрі
поударпому працюють
па
тваринницькій
фермі.
Особливо
великий успіх
вшіаз на долю Тамари
Ляшко, котра
прочитала
власні вірші.
присвячені
своїй матері Софії Григо
рівні, передовій доярці
колгоспу «Зоря».
Напри
кінці літературного вечо
ра
восьмикласники дали
цікавий концерт.
М. БУТКЕВИЧ,
учень 8 класу.
с. Варваріака
Долинського району.

їх учнів, побачила, як дів
чатка... дерли гороб’ячі
гнізда. Пташки страшенно
цвірінчали, наче благали
не чіпати їхніх дітей. А
горобенята... їх безжально
викидали з гнізд, потім
віддавали па розправу ко
там...
— Що ви робите?! —■
обурилась учителька.
— Знищуємо! Вони ду
же вредні. Клюють соняш
ники, пшеницю, просо, ні
чого їх жаліти...
До речі, і про котів. Во
ни рідко бувають ідеальни
ми, частіше — шкідливими.
Можуть вихлебтати смета
ну або поцупити шматок
риби чи ковбаси. Певно, й
той, про якого хочу роз
повісти, не був праведни
ком. За що, за яку прови

межити нераціональні за.
трати
часу,
підвищити
ефективність
управлінсь
кої праці.
В
окремих
комітетах
комсомолу
встановлено
суворий мінімум часу пе
ребування в первинній ор
ганізації.
Наприклад, у
деяких райкомах проводи
ться лінія
на те, щоб ін
структор бує в організаці
ях
не менше
3 днів на
тиждень.
Якщо
подизитися
на
плани апаратчого навчан
ня в райкомах, то неважко
помітити, що в них
мало
уваги приділяється питан
ням організації робочого
ДНЯ, особистому
плану
ванню роботи,
поширен
ню кращого досвіду, наязних способіз і навиків уп
равління.
Вдосконалення
роботи
комсомольського комітету
— ось
оснозний резєрз
економії робочого часу.

5. РУЧКІН,
зав. сектором
НДД
вкш при цк злксм,
кандидат
історичних
наук, доцент.

робцями? Вони твердо перокоизні, що ці пташки...
«вредні».
Якось одна з редакцій
газет дала мені завдання
написати статтю про жи
вий куток у школі. Пошу
ки в рідному й сусідньо
му районах нічого не дали.
Знайшов я його, і зовсім
невеличкий, аж у Аджамці. Там жили одна черепа
ха і кілька морських сви
нок...
Хто з нас не пам'ятає
тих часів, коли в сільських
школах були і теплиці, і
голубники, і невеличкі па
сіки, і живі кутки з різни
ДОВГО думав
над ми звірятами, і крільчат
цим. І дійшов виснов ники...
Кожної весни, перед тич
ку. що корінь зла — в
байдужості, черствості, нс- як провести свято птахів, у

сів, степів, озер, до всього
живого,
У школі на
уроках, па
виховних годинах ту лю
бов зміцнюють, утверджу
ють учителі, класні керів
ники, вихователі. Вона по
глиблюється в гуртках юн
натів, юних друзів пр,іро
ди.
То, може,
жорстокість
виховують у сім’ї? Може,
вона народжується у ву
личній компанії? Як пояс
нити, що наші добрі, милі,
слухняні діти раптом почи
нають чинити жорстоко?
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Цікаво? А жайвір по&іиуз
після того гніздо...
Може, знайдеться хтось і
скаже; що це не жорсто
кість,
а лише незнання.
Правильно. Так чому ж
ми, ті, що знаємо, як слід
чинити, мовчимо?
В особистих господарст
ва?; колгоспників ростуть
підсвинки,
кабанці. І ми
розуміємо, для чого. Не
для екзотики. Є Кури, кач
ки, гуси, індики. Теж для
дюрнсті.
Мій добрий знайомий,
коли зайшла мова про це,
сказав:
— Коли ми забиваємо
кабанця чи ріжемо курей,
я дітей відсилаю
в кіно,
на майдан, до бабусі, р-г

ГРАНІ МОРАЛІ

ЖОРСТОКІСТЬ
(РОЗДУМИ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ)
школах
:
готують шпаківні, для них це видовище!
<синичники, розвішують їх
1 додав:
па вулицях, у степу, в лі
— Прийде час — вовн
сосмугах. Та й по всьому! зрозуміють
сувору необ
Забувають про пташок до хідність цього. Але в їхніх
наступної весни.
серцях, не буде байдуж ле
ті, а тим паче жорстокості.
Так, жорстокість — яе
прояв сили, хоробрості, СИ
£ЩЕ
ОДИН
прояв ЛИ воді. Вона
скоріше —
1 ЙОГО
жорстокості.
слабкість духу. Хіба мо.-.д
джерело — цікавість. Так, сильна духом, благородій
Я спитав
учнів, а чи так, цікавість. Поєднана з людина втішатися, знуща
хтось із них посадив, до неуцтвом, з незнанням ючись над слабшім, без
глянув хоч одне деревце, природи...
захисним створінням? _
беріг від посухи, від моро
Скільки разів
доводи
Жорстокість. Чи вару
зів,
поливав, доглядав? лось бачити, взнавати про
було про неї говорите? Г1
Виявилось — ніхто...
такс — не з книг, а з жи прояви нечасті в нашому
У батька,
що послав вого життя!
>житті. Паща ж дітвора —
хлопчиків убивати собаку,
справедливіКілька хлопчиків поліз- хороша,
і
й гадки не було про жор лн до гнізда
чорногуза, Скільки можна було б яз*
вести прикладів, ' як в?--1
стокість. Він не мав часу, щоб побачити,
яке воно
хлопчики і дівчагка віфУ*
поспішав
у
тракторну
ОРСТОКІСТЬ... Такі
там, угорі, якого кольору,
птахів, з51'
її прояви тільки на бригаду. А дітлахи вільні. величини яйця. Брали в чають з біди
рят, вирощують не ОКР-Ч‘
як
воші
перший погляд
можуть Що за горе,
руки, розглядали, забрал і деревця, а цілі алеї,
здатися
безневинними. вб’ють Шарика? У дворі
одне, підклали гусяче. Ці сади!
бігає
ще
двоє
цуценят.
На
Обурення, гнів і десятки
Але_. Як же бути з оїі!болючих запитань викли одно більше, на одно мен каво ж, що з того буде
Чорногузи викинули геть і ми окремими
ЗНИШСНЯМ«
кають вони.
І з них усіх ше...
залишив деревцями? Як буТНЗТЯ'
найболючіше — звідки та
Іакі поодинокі прояви спої, і гусяче,
ке береться
у наших ді — лише - півбіди. Біда — шись того літа без погом- ми окремими скріїваме***
тей?
ми звірятами?
це т-оді. коли
від такого ства...
Ми ж усі в них вихову знищування хлопчаки ді
Тракторист приніс і?, по
М. СТОЯНємо, прищеплюємо їм зов
сім інші почуття! Скільки стають задоволення, коди ля двох зайченят. Поміс
с. ГІанче&е
кроленятам?!.
ми з дітьми прочитали хо муки тварин, хоч би н то тив їх між
Новомиргородсько"9
роших оповідань, віршів, го ж кота, що борсався в Цікаво ж, що буде. Кроли
району.
казок про звірят, птахів’ петлі, викликають у них ця вбігла зайченят...
пташенят!
Андерсен, Не СМІХ. І що ще. гірше, ще
Жінки на буряках зупи
красов, Тургенев. Прншвін, жахливіше — це коли V нилися. їх кликала подру
Ша.то*
“
■Зід редакції:
—. д
Тичина, Рильський, Остап лідеи через деякий час ви
читачі! Якщо вас схвч^
га,
щоб
ішли
подизитися
Вишня... Там усюди — лю никає бажання повторити
1 па гніздечко жайворонка. вала тема, поруш*'1’1
бов, любов, любов ДО рід. подібне...
цьому матеріалі, напИІЇ^И
ної природи, до річок, лЬ
Ьрадн в руки маленькі ряА дівчатка в іс
історії з го-• бенькі яєчка. Це ж цікаво! нам. Що ви про це ДУ
те?

ну хлопчики тягли його до
завулку на розправу? Тяг
ли до високого дерева, щоб
повісити! І робили це з яв
ним задоволенням...
... Дерево німе, воно не
закричить, не заскавучить,
не занявчить, хіба що за
шелестить листям. Хлопці
робили в парку
побіля
школи потрібну справу —
розчищали алеї, обрізали
засохле гілля, зайві паго
ни. Потім, по дорозі додо
му, біля річки безжально
рубали молоді вільхи, вер
бички.
Змагалися, хто
сильніше й майстерніше
вдарить. Найкращим вва
жалося, коли деревце від
разу падало...

2.—
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уцтві, невмінні ціпити й
берегти красу.
Я спитав у хлопчиків,
навіщо вони рубали дерев
ця. Один відіювів: відро
стуть, гляньте, як їх бага
то. Багато!
Цілий гайок
біля річки, на лужку. І па
болітцях ростуть, тягнуть
ся до сонця. Отже, байду
же, якщо з десяток зруба
ли...

4.-
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З БОРОШНА

І ПАТОКИ
Слова з веселої пісні про
російські пряники можна бу
ло б поставити
епіграфом
до розповіді про цей кон
курс.. Він так і називався —
Гостинна
господарка». А
організували і провели ного
в У ГО < Кіровоград» праців
ники комплексу «Госп това
ри».
Рецепти приготування со
лодощів до чаю чи, скажімо,
торту
«Кіровоградський»
кожна з учасниць конкурсу
знала, шо називається, «на
зубок». А от кому з ник
удалося добитись найкращо
го реального втілення їх у
конкретному кухонному ви
робі, вирішувала спеціальна
комісія. І навіть вона, при
всій своїй безпристрасності,
змушена була визнати, що
кожна з дівчат виявила не
абиякі здібності.
На знімках: учасниці
конкурсу «Гостинна госпо
дарка» Валя Брехунець, Га
ля Бережна, Лліса
Бойко,
Еаля Євкова.
Фото в. ГРИ ЗА.

«■■■ВБяавннг
лишилися

БУДНІ ПТУ

ЗАДОВОЛЕНИМИ
Нещодавно на базі Олек
сандрійського
СІЛзСЬКОГС
Профтехучилища № 3 відбу
лася обласна
олімпіада з
російської
літератури, ан
глійської та німецької моз.
Протягом дзох днів учні з
22-х
сільських
і міських
профтехучилищ області де
монстрували свої знання і
вміння.
Учасники олімпіади озна
йомилися з ленінською кім
натою,
бібліотекою, нав
чальними кабінетами, май
стернями, спортивним залом
училища. Але найбільше за
лам'ятазея гостям тематич
ний вечір, що його органі
зували викладачі українсь
кої літератури.
7 Зі сцени Будинку культу
ри селища Жовтневого чле
ни художньої агітбригади
третьокурсники
Олексій
Катаєв, Сергій Бондзренко,
Тетяна Мартовицька, Вален
тина Козаленко, Тетяна Мет
ка, Олена Швець і першо
курсниця Людмила Волощуч
повідали поисутнім про ді
яльність підпільної органі
зації міста, що боролася з
окупантами в роки Великої
Вітчизняної війни.
До її
складу входили комсомоль
ці Сашко Шакало, Михайло
Олефіренко, Володя Груша,
Петро Дігтяр та інші.
Потім
колектив худож
ньої самодіяльності учили
ща порадував усіх запроше
них
своєю майстерністю.
Особливо сподобався при
сутнім
виступ майстра ви
робничого навчання, заслу
женого діяча культури УРСР
Вячеслава
Мефодійовича
Кумейка.
П. ОЛІЙНИК,
викладач Олександрій
ського ССПТУ № 3.

РИБА ПОТРЕБУЄ
ДОПОМОГИ
На території нашої об
ласті багато водойм. У ник
водиться чимало риби. Ди
хає вона, як зідомо, розчи
неним у
воді
киснем.
Узимку ж, коли наші річки
та водойми
вкриваються
льодом,
доступ кисню у
воду утруднюється. До то
го ж кисень
потрібен не
тільки рибі, а й іншим вод
ним організмам.
Коли
об'ємна густина
розчиненого у ВОДІ КИСНЮ
падає нижче норми, риби
починають позодитисз не
спокійно. Вони знімаються
з місця зимівлі й вируша
ють у пошуки
багатої на
кисень
води. А не зна
йшовши- її, гинуть.
Урятувати рибу від заду
хи може лише людина. На
місцях, як празило, органі
зовують контрольні пости
по нагляду за поведічкоіз
риби. Щоб збагатити воду
на кисень, можна викори
стовувати мотопомпи, по
ливні й пожежні машини,
котрі розсівали б зоду в

повітрі.
Збагатившись на
кисень, вона позертається
у водойми. В разі, якщо
подібної техніки не виста
чає, прорубують ополон
ки, через які кисень з по
вітря
потрапляє у воду,
їреба постійно стежити за
тим, щоб ополонки не за
мерзали. Можна ставити в
них скопи з очерет/.
Якщо є можлизість, СЛІД
також очищати лід від сні
гу. Тоді сонячні промені
проникають
через лід у
зоду. Внаслідок цього во
дяні рослини
починають
поглинати
вуглекислоту,
виділяючи при цьому ки
сень.
Риба — багатство наших
річок і водойм. Наше зав
дання — зберегти її.
А. КОЗЛЕНКО,
державний інспектор
Кіровоградської діль
ниці Дніпродзержчнської держрибінспекції.

ЗМАГАННЯ

УСПІХ ЮНИХ ШАХІСТІВ
Понад сто юних шахісііз
з 14 шкіл сіли за чорнобілі дошки в Олександрій
ському районному Будин
ку піонерів. Цей турнір
був присвячений 60-річчю
Всесоюзної
піонерської
організації імені В. І. Ле
ніна.
Про напруженість лоєдинків свідчив
той факт,
що
однакову
кількість
счоіс
набрали
відразу
представники Красносіл»ської, Бірківської і Голи-

ківської десятирічок. Дру
ге і третє
МІСЦЯ
ПОСІЛИ
команди першої та другої
середніх шкіл Олександ
рівни.
Блискучого успіху доби
лися п’ятикласники П. По
тапенко (с. Бірки), М. Са
чок
(с.
Красносіллп),
С. Кравченко (с. Голикозе), котрі
не
програли
жодної партії.
М. РАНСЬКИЙ.

Олександрївський район.

Урожай був високим. Від
ра у хлопців і дівчат швидко
повнилися великими золота
вими качанами. Зсипали їх
у тракторний причіп, що
стояв край поля.
Дехто з
хлопців одразу подав «рац
пропозицію»: а навіщо носи
ти качали у відрах? Кидайте
їх прямо в причіп.
— Таж
качани ламати
муться, губитиметься зерно,
— не погодився Попов.
Хлопці тільки махнули ру
кою і почали «експеримент*.
.Але перервали його швидіто,
бо в когось качан виприснув
з руки і добряче влупив су
сіда. Той сердито потер лоба
і буркнув:
— Ану вас! Льонька мав
рацію...
Льонька я: уже два дні
мучився над проблемою.
Перші дш ламали кукурудзу
охоче. З веселим хрумтін
ням качан'відпадав від стеб
ла. шурхотіло його листя, і
ось воші вже на долоні —
зернята, що приліпились на
качані одне біля одного. Та
минуло
кілька
днів, і у
школярів, особливо
у дів
чат. на руках з'явились по
дряпини. а то й порізи, за
боліли пучки. Природа наді
ла на качани по кілька соро
чок з листя, і треба було до
кладати зусиль, щоб ЗВІЛЬНИ
ТИ качан з полону. То як же
полегшити роботу?
Розв'язка знайшлася на
ступного діія. коли хлопці
випробували на полі простий
інструмент. Це був з одного
Соку 'загнутий гвіздок, що
мав розплесканим, трошки
загострений кінець. Отаким
саморобним ножйком можна
було швидко й легко розрі
зати на качані листя, не
пошкодивши насіння.
І діло пішло значно швид
ще. скоро на колгоспному
току виросла гора качанів.
І одного разу школярі по
прямували не на поле, а сю
ди. Перебивати очищену ку
курудзу було, звісно, легше?
ніж ламати її. Не дуже зава
жали навіть осінні дощі, бо
тоді робота переміщалася в
повітки. В класі розгорну
ли змагання за тс. хто -най
більше качанів перебере за
день. Одни із хлопців впрідплв схитрувати.
Він брав
'два великих качани, закріп
лював їх у відрі у формі
букви «Т», потім клав у ньо
го тільки п’ять —сім качанів
— і посудина була повна.
Ледачкуватий «винахідник»
ще й похвалявся, що він
працює найбільше. Але ось
Попов, ставши з ним поруч,
штовхнув його відро своїм,
наповненим ущерть, качани
впали на дно напівпорож
нього- відра, і обман
було
розкрито. Та ще й гострі на
язик однокласниці
Алла
Груша, Люда Силова, Ліда
Булда підняли хитруна на
кпини.
Робота
в колгоспі
ще
більше здружила клас. По
вернувшись із поля чи току,
хлопці і дівчата гуртом зби
ралися до сільського клубу
подивитись кінофільм. Часто
там грав баян Льоні Попова.
Тоді
всім класом співали
народних пісень. Розучували
нові естрадні, бо що ж то
за робота, що за відпочинок
без пісні!
VII.
У дев'ятих—десятих кла
сах класним керівником у
Леоніда Попова була вчи
телька хімії
Галина Анто
нівна Кучерекко. Нині вона
на заслуженому відпочинку.
Невисока, з привітний ли
цем. стрічає мене біля хвірт
ки.
Квітень. Терпко пахне
земля на невеличкому голоді
вчительки. Десь із-за сусід
ніх будинків здіймається си
зий шлейф диму. То палять
торішнє
листя. Запізиіла
весна дедалі владніше зове
людей до землі. Та і в ті га
рячі весняні дні вони з не
ослабним інтересом стежать
за космічним польотом свого
земляка, Леоніда Попова.- І
Галина Антонівна знов?,- й
знову розповідає
людям,
яким він був. її учень, під
корювач космосу,
однії із
родини орлів степових.
Проходимо до хати. В заті-шній світлиці мені впада
ють у вічі л|одел1 літаків.

(Продовження. Поч. у №№ 2,
5, 5. 6, 7 ,10, 11 за 5, 7, 12,
14, 16, 23 та 26 січня ц. р.).

них опорів та конденсаторів,
доброякісно і вправно вико
нував електрообмотувальні
роботи.
Модель дістала на вистав
ні високу оцінку. Захоплен
ня електромонтажними ро
ботами, що виникло й роз*‘
впнулося у хлопця при її ви
готовленні,
перетворилося
згодом у любов до радіоелек
троніки — однієї зі складо
вих частин його професії
льотчнка-інженера.
космо
навта.
VIII.
Закінчуючи десяти гичку,
ний ПОЛІТ МОГО КОЛИШНЬОГО
учня — це результат ного Леонід Ігопсв не мав ваган
наполегливої рооотії над со ня. що робити далі. Долю
бою прагнення завжди і н було вибрано раз і назапусьому бути корисним ЛЮ •ждч — шн буде льотчиком.
Один крок до заповітної ме
ДЯМ.
,,
,
о- старших класах Леон.д ти. Останній крок ' через
Попов нс став якимсь ін шкільний поріг...
Сьогодні вони востаннє
шим, ніж раніше. Ного зна
ли як завзятого
жартуна, прийшли до школи як учні:
вірного товариша, вдумливо Льоня Попов, Микола 1 Петро
го учня. Юнак мав кілька Юниченки. Алла Груша. Ран
улюблених предметів. Хімія Остапова... А завтра... завтра
була серед них. тут. до речі, почнеться нове, самостійне
було море можливостей по життя. Без дзвінків на урок
казати. на що ти здатний. і приглушеного стукоту кри
без галасливих
Ось. наприклад.
на уроці шок парт, перерв
і контроль
проводять хімічні реакції, шкільних
добувають гази. Для цього них робіт... а власне, воно—
сце
самостійне,
не звідане
потрібні скляні трубки. ЗІГ
ще життя, — і буде їхньою
НУТІ під різними кутами, і найсерйознішою

Леонід залюбки допомагає ною роботою. Наконтроль
зрілість,
вчительці.
чесність. Людяність. Ате
А справа це не така вже На
стати про середню освіту,
ії проста. Та ось розм якає які
їм сьогодні вручать, —
над
полум'ям
спиртівки то тільки
перше свідчення
скляна трубка, затиснута в їхньої готовності
достойно
хлопцевій руці- Тепер и тре його почати.
ба трошки стиснути по дов
І
ось
ідуть
вони
до
ШКОЛИ
жині і обережно зігнути під і омінкою. щасливою юрбою.
потрібним кутом.
сльози па очах і
Ну от і все.
Тепер ще Ще будуть
прощання з дитинством,
одну. І ще... Якраз виста щем це
буде потім, пізніше,
чить для дослідів. З роботою аусезараз
вони такі
безтур
впоралися швидко, тому до ботне щасливі
й веселі. Леї
сить часу лишилося ще и на випускники
збираються в
розв’язання задач. Отак урок саду біля школи.
Ось поруч
за уроком—не помітиш, як них учителі. їхні найвірніші
і час минає.
друзі
і
наставники.
Скільки
у ті роки в школах саме дорії у країну пізнання
сві
впроваджували
виробниче ту пройдено разом! Від сьо
навчання. Як і більшість уч годні йти по ній треба са
нів, Льоня охоче освоював мостійно. Гідно, не збочуючи
робітничу професію. Одним на манівці. Як 1 навчали їх
із перших приходив у клас
машинознавства і креслен учителі.
Випускний вечір... Ось уже
ня. Працював тут з дітьми врунено
випускникам
ТпмосЬій Гнатовнч Мендиков- атестати.всім
Ось залунали іцсмськіїй — відмінний спеціа ні звуки шкільного
духового
ліст педагог за покликан оркестру. Вечір лягає
на
ням.' Льоня завжди із захоп Олександрію, густо обсипає
ленням спостеоігав, яким зорями
інгулецькі
береги.
слухняним стає метал, коли Сюди востаннє прийшли во
викладач береться за ручки ни разом. усім класом, з
токарного чи свердлувально улюбленими
наставниками
го верстата. Чи зможе так Галиною Антонівною
Куче
він? Треба вчитися!
ренко.
Надією
і хлопець уважно слухає Пахаренко. ІллеюАнтонівною
Сидорови
поради майстра-викладача. чем Метким. М’яко лягають
Ось затиснуто в патроні під ноги шовкові трави, сти
токарного верстата заготов ха
хлюпоче Інгулець об при
ку. Власне, це поки що про бережне
м'яко її
сто шматок металу. Та рі щиро пливекаміння,
над світом пісня.
вець дедалі сміливіше вгри
З береги річки всі повер
зається. в його поверхню. 1
до міста. Тут. па пло
з-під в'юнкої стружки ПРО- тають
щі
Леніна, височить мону
глядуеться синюватий гля мент
дорогої нам усім люди
нець
ни. Ілліч дивиться з поста
Здається. Тимофії! ІТі.іто- мента ласкаво іі допитливої
г.ич задозолений. А тепер не Хто вони, ці хлопці і дівчата,
обхідно знайти такий вузень іцо кладуть зараз до підніж
кий рівень (як ліс він нази жя пам'ятники червоні гла
вається? Ага — відрізний!) і діолуси? Чи .гідні будуть
відрізати незакінчену де батьків, імена яких занесено
таль. Найскладніше вже по на міську Дошку
пошани,
веду. Зараз на свердлуваль що поруч'.'
ному верстаті просвердлимо
— Кляїгемося! — звучить
центральний отвір 1 два над площею. — Клянемося,
бокових, для
кріплення, і дорогий Іллічу, жити за ва
фланець готовий.
шими заповітами.
Пізніше пішли й складні
Сонце нового дня золотим
ші деталі —
різноманітної тарелем появляється з-за бу
конфігурації осі. втулки то динків. Площа стає наче
що.
ширшою, пам’ятник гордо
_ У’ Києві мала відбутися зблискує бронзою в його
республіканська
виставка іцпрім промінні. Так добре,
учнівської технічної твор так щасно бути тут зараз,
чості _ згадує Тимофій Гпа- па світанні нового дня, коли
тович Мендиковськнй.- — І сам Ілліч указує тобі дорогу!
ми відібрали на неї зразки
деталей, що застосовуються
па підприємствах вугільної
промисловості. їх було виго
товлено руками наших стар
шокласників Чимало дета
лей зробив тоді й Льоня
Попов.
Побувала на тій віїстазці й
діюча'модель шахтної .від
катки —
гордість
юних
умільців.
На диктовому
планшеті розміром з вели
кий стіл імітувався шахтний
гірничий двір. Були
тут
І.
електровози з вагонами,
підйомна кліть, Модель бу
До
чого
ж
здорово
ЛрОКИч
ла електрифікована.
мала
досить складну електричну нутись літнього ранку і про
йтися
босому
по
м'якому,
ще
схему. Над виготовленням її
хлопці працювали особливо мокрому від роси моріжку!
багато й наполегливо. Час Леонід виходить із хати, ски
то забігали до класу маши нувши майку, викопує вже
нознавства на перервах, не звичний і необхідний комп
рідко збиралися тут і після лекс ранкової фіззарядки^
П'янке сільсько повітря на
уроків.
Немало праці г.клав у мо повнює легені. 1 світ навколс
здається
голубим, як оце
дель Льоня. Добре знаючи
фізику, він легко розбирався ранкове небо.
в електричній схемі, швидко
(Далі буде).
підбирав номінали необхід
— То синове захопленим,
— пояснює і алчна Антонів
на. — він працює в цій га
лузі. А моє — ось...
На столі — книги О. Беля
ева «Стрибок у ницо«,
Г. Альтова «Легенди про зо
ряних капітанів», міжн.юодіши щорічник «Наука і люд
ство»...
— Учні пішли далі за нас,
— усміхається вчителька. —
Доводяться наздоганяти...
Льоня вчився завжди з
охотою, був допитливим, не
боявся ніякої праці. Косміч

РОЗДІЛ
ТРИНАДЦЯТИЙ,,
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Д ОЛГУНЬ- ЧЕМПІОН
Більше тижня в Харкові
тривали фінальні змагання
Третіх
республіканських
молоді з
спортивних ігор
збірних
боксу
на рівні
номанд областей і міста Ки
єва. Кіровоградщина була
представлена спортсмена
ми обласної ради товарис
тва «Трудові резерви», пе
реважно
студентами фа
культету фізвиховання пед
інституту, яких тренують
А. А. Яценко та Н. С. Тертилов.
За оцінкою наставників
усі наші боксери продемон
стрували високі бійцівські
якості,
віддаючи всі сили
перемозі. У другій важкій
вазі вміло
боксував май
стер спорту міжнародного
нласу Володимир Долгунь.
За весь турнір у жодному
бою він не мав ускладнень.
На самому старті вже в
першому раунді судді че
рез явну перевагу Володи
мира зупинили його бій з
призером молодіжної ,іер-

шості країни 1981 року Ми
колою
Литвинцем з До
нецька. Потім на ринг не
вийшов суперник Долгунл,
а третій —
півфінальний
поединок — ніровоградзць
виграв по очках у львів
ського майстра спорту Сер
гія Добришкіна.
У- фіналі — зустріч із
дніпропетровським канди
датом
у майстри спорту
Вікторам Єлізаровим. Оче
видно, тренери останнього
дали йому
настанову не
рискувати, не йти на виг
раш, а лише протриматись
три раунди.
Дніпропетровець всіляко запобігав ус
кладненням, уникав бою,
з початку
і до кінця поє
динку був у глухому захис
ті. Тож судді
одностайно
присудили перемогу Долгуню з рахунком 5:0. Володи
мир став чемпіоном спор
тивних Ігор молоді у своїй
ваговій категорії.
Молодим боксерам кан
дидатам у майстри спорту

Володимирові
Соройіну і
Леонідові
Черепанову ці
ною справжньої
самовід
даності вдалося пробитись

у півфінал. І нагороди —
бронзові медалі Ігор.
У нерівних умовах з ін
шими вів бої
ніровоград-

чинити гідного опору ДНІП--------- Володимирові
Г.------ .......--- j
ропетровцю
Швачку, ЯКИЙ пізніше завоював
звання чемліоча
Ігор.
обласної
Отже, боксери
ради «Трудових резервів»
зробили солідний вклад у
копилку
області
— 116
очок. У командному заліку
вони були дев’ятими. А очо
лили турнірну таблицю ат
лети
Донецької
області.
Призові
місця
здобули
команди Харківської і Дні
пропетровської областей.

ський
майстер
спорту,
чемпіон
республіканської
ради товариства
«Трудові
резерви» 1981 року у вазі
63,5 Кілограма Леонід Бабинський. Він прибув на
турнір з травмованою пра
вою рукою — своєю основ
ною ударною силою. Але й
за цих умов виграв два по
єдинки,
а в третьому по
ступився чемпіонові Укра
їни Олександру Розсосі і
посів п’яте місце.
Два бої виграв і канди
дат у майстри спорту Іван
Гринько, але потім не зміг

М. ВІВИЧ.

ЛАУРЕАТИ СПОРТИВНОГО РОКУ
На початку кожного нового року обласний ко
мітет по фізичній культурі спорту при облвикон
комі за поданнями тренерських рад і спортивних

◄

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

федерацій визначає десятьох кращих спортсменів
минулого року. Представляємо
лауреатів спор■ тивного 1981-го:

Кандидат у майстри
спорту з легкої атлетики
Віктор Легких. Член товариства «Авангард», сту
дент факультету фізичного виховання педінститу
ту. Посів шосте місце
в чемпіонаті Української
РСР, друге місце — в зоні розиграшу Кубка краї
ни з бігу на 400 метрів. Рекордсмен Кіровоград
ської області. Тренер — В. К. Іванець.
Майстер спорту міжнародного класу, борець
класичного стилю Олександр Ушаков. Член това
риства «Колос», студент факультету фізичного ви
ховання педінституту. 1980 року став переможцем
міжнародного турніру в Італії і переможцем мо
лодіжної першості Європи серед атлетів важкої
вагової категорії. Бронзовий призер Третіх рес
публіканських спортивних ігор молоді. Тренер —
М. М. Бондар.

>
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Світлозодська плавчиха майстер
спорту Юлія ь
Кривчак. Член товариства «Авангард». Виборола Як
шосте місце на дистанції 200 метрів комплексного плавання на зимовій першості країни з участю
зарубіжних спортсменів.
г
Майстер сперту Леонід Бабинський, член спор
тивного товариства
«Трудові резерви». Студент
факультету фізичного виховання Кіровоградського
педінституту. Переможець Всесоюзного турніру
з боксу на приз легендарного розвідника М. Куз
нецова. Бронзсєий призер чемпіонату України,
чемпіон республіканської ради товариства «Тру
дові резерви» 1981 року. Тренер — А. А. Яценко.
Спартаківець Сергій Ткаченко, майстер спорту з
веслування на байдарках і каное. У складі збірної
команди республіканської ради товариства «Спар
так» став переможцем міжвідомчої першості рес
публіки з веслування на каное на дистанції 10 ти
сяч метрів. Тренер — М. С. Кукуруза.
Майстер сперту з боротьби самбо студент фа
культету фізичного виховання педінституту Воло
димир Долгих.
Член товариства «Буревісник».
Срібний призер чемпіонату
України 1981 року.
Тренується під кєрізництзом О. Червоненка.
Вихованка тренера А. І. Котенка із Світлозодська майстер спорту Марина Корвегіна. Член
спортивного товариства «Авангард». Кандидат до
складу молодіжної збірної команди країни з пла
вання. Чемпіонка Третіх республіканських спор
тивних ігор молоді стилем батерфляй на дистанції
ЮС метрів. Срібна призерка ігор стилем батер
фляй на дистанції 200
метрів і в естафеті 4ХЮ0^
метрів комплексного плавання.
Тренер ДЮСШ № 3 Кіровоградського міськвно,
кандидат у майстри спорту Ніна Ізюменко. Член
товариства «Авангард». Срібна призерка чемпіо
нату України з багатоборства ГПО
Кандидат у майстри спорту велосипедист Вла
дислав Шкуро. Вихованець ДЮСШ № 3 Кірово
градського міськвно. У складі
збірної команди
України зайняв трете місце на Всесоюзній спарта
кіаді школярів 1981 року в гонці на треку. Тренує
Владислава В. М. Свешников.

і>

«Молодий комунар» палко вітає кращих спортсме- Ц
нів Кіровоградщини. Бажаємо вам, друзі, дальшого
сходження,
успіхів у наступних фіналах Треті«
спортивних ігор молоді, сьомих Спартакіадах Укра
їьської РСР і народів СРСР.

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначерського, 36.

ЛКСМ Украины.
Jia украинском языке.

БК 02557.

Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк. арк.

і
І

Р. МИХАЙЛОВ.

Знам янка. Тут відбули
ся зональні ігри чемпіона
ту республіки з гандболу.
В турнірі
взяли участь
команди третьої групи •—
спортсменки Кіровоградсь
кої, Дніпропетровської, За
порізької та Полтавської
областей.
У першому матчі паші
землячки перемогли дніп
ропетровських гандболіс
ток (34:25), у другому —
полтавчанок (31:23).
Впевнено стартували за
порізькі спортсменки, які
до зустрічі з кіровоградками також не втратили жод-

◄

орган Кировоградского

лися чемпіонові країни се
ред молоді Андрію Бодро
ву. Третім призером па ди
станції 1500 метрів стала
майстер спорту Ольга Демеха (спортклуб «Зірка»).
У загальнокомандному
заліку Кіровограді булл
сьомими. Це не так уже п
погано, якщо
врахувати
склад учасників зони. Та
могло бути
й краще. У
складі нашої команди —
17 спортсменів. Звичайно,
її очковий баланс виграв
би, якби інші учасники за
своїми результатами хоча
б наблизились до авангардівців.
Більше того, кіровоград
ська команда виступала
без штовхальниці ядра,
стрибунки у висоту та бі
гунки на 800 метрів і з цих
видів не дістала заліку. Не
дали заліку команді динамівець Валерій Шульгін і
спортсменка з «Буревісни
ка» Ірина
Вейнеровська.
Перший
не зумів узяти
початкову висоту в стриб
ках із жердиною
(4 м
40 см), друга зійшла з ди
станції в бігу на 40 мет
рів.
Тож терміново слід вжи
ти заходів для усунення
цих і подібних недоробок.
Адже не за горами — фі
нальні змагання Третіх
республіканських спортивних ігор молоді з легкої
атлетики, а після цього —
VIII Спартакіада Україпської РСР.

ГАНДБОЛ

►

Е'АШ АДРЕСА:

НА КУБОК КРАЇНИ
Дванадцять
збірних
команд —
Львівської,
Харківської, Київської, За
порізької, Кіровоградської
та інших областей України
— зустрілися в Харкові в
зональних
змаганнях на
Кубок СРСР з легкої атле^
тики в закритих приміщен
нях. Найбільш вдало серед
кіровоградців
виступили
представники обласної ра
ди товариства «Авангард»
— вихованці тренера В. К.
Іванця.
Майстер спорту Леонід
Левченко переміг у потрій
ному стрибку, подолавши
відстань у 15 м 88 см. Се
ред суперників Леоніда
було п’ять майстрів спор
ту, в тому числі чемпіон
VII Спартакіади Українсь-кої РСР Павло Лобанов із
Запоріжжя.
Учениця Кіровоградсько
го кооперативного техніку
му першорозрядниця Оле
на Ковальова була другою
в стрибках у довжину —
5 м 77 см. Лише два санти
метри програла
кірозоградка спортсменці з Хар
кова Ользі
"
~
Демидовій,Друге місце в бігу на 400
. метрів (50,7
сск) посів
кандидат у майстри спорту
Віктор Легких.
Друге й третє
місця в
бігу на 200 метрів поділя
ли між’собою учень Кіро
воградського
машинобу
дівного технікуму канди
дат у майстри спорту Ва
силь Шило і киянин Юрій
Кавицькнй. Вони поступп-

Лікар Кіровоградської студентської поліклініки
майсте’р спорту з боротьби дзю-до Сергій Гержов. Член тоєариства «Колос». Зайняв п’яте місце
В чемпіонаті республіки серед борців важкої ва
гової категорії, переможець міжвідомчої першос
ті України 1981 року. Тренер — Л. М. Медведев.

«Молодой коммунар» —

П В

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
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ного очка.
І ось — вирі
шальний. поєдинок. Зустрі
лися. здавалося б, два од
накових за рівнем майстер
ності колективи. І все ж
досвідченішими
вияви
лись
гандболістки Запо
різької області. Вони пе
ремогли наших землячок з
рахунком 27:23 і очолили
турнірну таблицю, набрав
ши 6 очок. У кіровогрздок
— 4. Ці дві команди в дру
гій декаді лютого візьмуть
участь у фінальній части
ні чемпіонату України з
гандболу.
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А. РОМАНЮК.
Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
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